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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 4/๒๕๕8
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕8 เวลา 09.00น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
----------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
6. รองศาสตราจารย์ปรียานุช
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี
9. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์
1๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต
๑๔. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ
1๖. นางสาวอรุณี
1๗. อาจารย์ ดร.ปวิช
1๘. อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร
๑๙. อาจารย์ทวีศักดิ์
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ
2๑. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง
2๒. อาจารย์ ดร.ปัทมา
2๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ
2๔. นายสุชาครีย์
2๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี
2๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย
2๗. อาจารย์รวยทรัพย์
2๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร
๒๙. อาจารย์วรัญญา
3๐. อาจารย์สมบัติ
3๑. อาจารย์กันยาวรรนธ์
๓๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีพันธ์

เกณฑ์มา
วัฒนานิมิตกูล
มหาบรรพต
ดิลกสัมพันธ์
บางเขียว
กิจรุ่งโรจน์เจริญ
ฟุ้งขจร
มีแก้วกุญชร
ทองสิน
วณิชยานันต์
ลิ้มสุขวัฒน์
พงศ์พัฒนโยธิน
โกวิทวที
มากสุข
เอี่ยมสะอาด
คู่วิมล
ผลงาม
โชติรัตนศักดิ์
จงประดับเกียรติ
ก๋าคา
สุทัศน์ ณ อยุธยา
วัฒนพานิช
พุทธลา
ก่อเกียรติตระกูล
ศิริสวัสดิ์ชัย
ปทุมชาติพัฒน์
เดชชัยศรี
ปัน้ หุ่น
กิติวงศ์วัฒนชัย
สมศรีพลอย
กาเนิดสินธุ์
สะอาดเอี่ยม

รักษาราชการแทนอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ฯ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
ผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์ ฯ
ผู้อานวยการสานักโรงเรียนสาธิต
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัย ฯ
ผู้อานวยการสานักศิลปะ ฯ
ผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตนักศึกษา
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกทีต่ ั้ง สระยายโสม

รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
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3๓.
3๔.
3๕.
3๖.
3๗.
3๘.
๓๙.
4๐.
4๑.
4๒.
4๓.
4๔.
4๕.
4๖.
4๗.
4๘.
๔๙.
5๐.
5๑.
5๒.
5๓.
5๔.
5๕.
5๖.
5๗.
5๘.
๕๙.

อาจารย์พรรณา
อาจารย์สิทธิศักดิ์
อาจารย์สุเมธ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติรัตน์
อาจารย์วาปี
อาจารย์ ดร.สุเนตร
อาจารย์สุรินทร์
อาจารย์จันทรัศมิ์
อาจารย์สมศักดิ์
อาจารย์ ดร.นัยนพัศ
อาจารย์อมลณัฐ
อาจารย์ขวัญนภา
อาจารย์ธีราพร
อาจารย์ดุษฎี
อาจารย์จักฤษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา
อาจารย์สรสินธุ์
อาจารย์นนท์ณธี
อาจารย์จักรพงษ์
อาจารย์สายฝน
อาจารย์กิตติ
อาจารย์ธีรถวัลย์
อาจารย์พรธิภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์
อาจารย์ปรียาภรณ์
อาจารย์ปณิตา

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางบุษบงค์
2. นางสาววรรณดี
3. นางมรกต
4. นายสุวิทย์
5. นางบุญเพ็ญ
6. นางสาวกัลย์ธมน

พูนพิน
จรรยาวุฒิ
ใจเย็น
เรืองไชยศรี
ฐานสุวรรณศรี
คงอินทร์
ทวีถาวรสวัสดิ์
ผลงาม
สิริวุฒินันท์
อยู่บริบูรณ์
อินจวงจิรกิตต์
โชติกิจนุสรณ์
วัจนรัตน์
ปฏิเวธวิทูร
เทิดบารมี
พนาลี
ยืนยงชัยวัฒน์
ฉายสินสอน
ดุลยทวีสิทธิ์
กังวานโสภณ
ทรงเสี่ยงไชย
เชี่ยวชาญ
ปานกลาง
ไกรเทพ
บัวทอง
สืบสวัสดิ์
แจ้ดนาลาว
วงษ์พันทา
อัศวศิลปกุล
ภู่ทอง
มุดทะเล
หงษ์ทอง
ภัคเวทพิสิษฐ์

รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
รองผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์ฯ
รองผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์ฯ
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยฯ
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยฯ
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยฯ
รองผู้อานวยการสานักศิลปะฯ
รองผู้อานวยการสานักศิลปะฯ
รองผู้อานวยการสานักศิลปะฯ
รองผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตฯ
รองผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตฯ
รองผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตฯ
รองผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์ฯ
รองผู้อานวยการวิทยาเขต สระยายโสม
ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองอาคารสถานที่ฯ
หัวหน้าพัสดุ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
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ผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร
2. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา
4. อาจารย์พรรษา
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติมา
6. อาจารย์ถาวร
7. อาจารย์ดร.ทัชชญา
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรนิ ทร์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร
10. อาจารย์ ดร.ธิดา
11. อาจารย์วนิดา
12. อาจารย์อรพิมพ์
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์
14. อาจารย์วิชุณี
15. อาจารย์ ดร.สุภาพร
16. อาจารย์ ดร.ปิยะนันต์
17. อาจารย์ศิริพร
18. อาจารย์สุภัทรา
19. อาจารย์ธนัญญา
20. อาจารย์วรรณรุจ
21. อาจารย์เกียรติขร
22. อาจารย์อารยา
23. นางจันทร์จิรา
เจ้าหน้าที่การประชุม
๑. นางวลินเนศวร์
2. นางสาววิลาวรรณ
3. นางสาวสุนิสา
4. นางสาววรรณฤดี
5. นางสาวภรทิพย์

อินทรสมพันธ์
ทองคาสุก
วิไลลักษณ์
ตระกูลบางคล้า
รัตนพลแสนย์
วัฒนบุญญา
วรรณบวรเดช
อภิรัตน์วรเดช
สกุลกิม
อมร
ชื่นชัน
มงคลเคหา
จิตรภิรมย์
สารสุวรรณ
ศรีหามี
อิสสระวิทย์
ทิพย์สิงห์
โกษะโยธิน
คนอยู่
มณีอินทร์
โสภณาภรณ์
วาตะ
ภระกูลสุขสถิตย์

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

ธีรการุญวงศ์
ดวงลิวงษ์
รีรานนท์
แสงมาศ
พลอาชีพ

เริ่มประชุม เวลา 09.0๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

๔

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ
โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ได้พิจารณาคัดเลือกนิสิต
จานวน 2 คน ได้แก่ นายณัฐพล บุญช่วย สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ และนายพรเทพ ถุงเงินศิริ
สาขาวิชาดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไปปฏิบัติหน้าที่ครูอาสาสมัครสอน
ภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ณ วัดมงคลเทพมุนี เมืองฟิลาเดลเฟีย ประทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา
1 ปี และนิสิตทั้งสองคนดังกล่าวได้เข้ากราบลาผู้บริหารและรับฟังโอวาทจากอธิการบดีก่อนเดิน ทางไปปฏิบัติ
หน้าที่
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 หนังสือแนะนามหาวิทยาลัยทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ
สานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ได้จัดทาหนังสือแนะนามหาวิทยาลัยทั้งภาคภาษาไทย
และภาคภาษาอังกฤษ เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและกิจกรรมต่างๆที่ได้ดาเนินการในภาพรวม รวมทั้ง
เป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง โดยคณะและหน่วยงานต่างๆสามารถขอหนังสือดังกล่าว
ได้ที่สานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.3 การจัดทาVideo Tape Recorder(VTR)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามอบหมายให้สานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
จัดทา Video Tape Recorder (VTR) แนะนามหาวิทยาลัยเพื่อใช้ประกอบการปฐมนิเทศนิสิตนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2558 และงานพระราชทานปริญญาบัตรประจาปี 2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.4 หนังสือปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปมหาวิทยาลัย
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ านสมเด็ จ เจ้า พระยาได้สั่ ง ซื้ อ หนั ง สื อ ปฏิรู ป ประเทศไทย ปฏิ รู ป
มหาวิทยาลัย ในเรื่องของการศึกษา สาหรับแจกให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.5 ประมาณรายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ 2557 – 2558
กองคลั ง ได้ ด าเนิ น การสรุ ป ประมาณรายรั บ – รายจ่ า ยบริ ก ารวิ ช าการแบบมี ร ายได้
ปีงบประมาณ 2557 – 2558 และประมาณรายรับ – รายจ่าย เงินรายได้ตามภารกิจ ปีงบประมาณ 2557
– 2558
มติที่ประชุม รั บ ทราบและมอบหมายทุกหน่ ว ยงานจัดทาบัญชีการหั กค่าใช้จ่าย ชี้แจงรายละเอียดให้
ชัดเจน เพื่อรองรับการตรวจสอบจาก สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน

๕

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เลขานุ ก ารฯน าเสนอที่ ป ระชุ ม ให้ พิ จ ารณารายงานการประชุ ม คณะกรร มการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 โดยมีการแก้ไขในหน้า 15 ระเบียบ
วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ข้อ 5.1 จาก “ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 5 คาบ คาบละ 3 ชั่วโมง”
เป็น “ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 5 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง”
มติที่ประชุม
แก้ไข

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 โดยมีการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การขับเคลื่อนงานตามแผนกลยุทธ์
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ส มหมาย มหาบรรพต สื บ เนื่ อ งเรื่ อ งโครงการตามแผนกลยุ ท ธ์
(ภาคบังคับ) ซึ่งเป็น โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานต้องดาเนินการ ในข้อ 4) กิจกรรม 1 คณะ 1 งานวิจัย
เผยแพร่ ร ะดั บ ชาติ / นานาชาติ ซึ่ ง สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาได้ ใ ห้ ข้ อ เสนอแนะว่ า กิ จ กรรม 1 คณะ
1 งานวิจั ย จ านวนงานวิจั ย จะไม่เป็ น ไปตามเกณฑ์ การประกันคุณภาพ ฉะนั้น จะดาเนินการประสานกั บ
สถาบันวิจัยและพัฒนาว่าควรกาหนดจานวนงานวิจัยเท่าไรเพื่อให้ผ่านตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า ให้หน่วยงานจัดทาแผนงาน
โครงการ/กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนกลยุ ทธ์ ม หาวิ ท ยาลั ย และจั ด ท าแผนปฏิบั ติ ร าชการ 1 ปี
เพื่อนาเสนอในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการฯ ดาเนินการติดตามรวบรวมแผนงานโครงการ/
กิจกรรมแต่ละหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย นาเข้าเล่มวาระการประชุมครั้งที่ 5/2558
3.2 การสรรหาบุคลากรเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ 3/2558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร สืบเนื่องเรื่องการสรรหาบุคลากรเพื่อจ้างเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ 3/2558 ขณะนี้ ได้ดาเนินงานเตรียมการสอบคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัย งบประมาณรายได้ (บุคคลภายในมหาวิทยาลัย) เพื่อบรรจุแต่ งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่ น ดิ น (สายสอนและสายสนั บ สนุ น ) สั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา
โดยกาหนดการสอบคัดเลือก ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย
(งบประมาณรายได้) ประสงค์จะสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) และต้องการ
ได้รับเงินเดือนเท่าเดิมนั้น ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยไม่สามารถดาเนินการได้ต้องเริ่มต้นอัตราเงินเดือนใหม่
เท่านั้ น และการขึ้น เงิน เดื อนโดยการแบ่ งค่า ประสบการณ์ ตามระเบียบสามารถให้ ไ ด้ทั้ งนี้ อยู่ในวงเงิน ที่
มหาวิทยาลัยมีอยู่
มติที่ประชุม

รับทราบ

๖

3.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา สืบเนื่องเรื่องการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
ขณะนี้อยู่ในกระบวนการการสรรหา จึงได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน ทาหน้าที่
รั ก ษาราชการแทนคณบดี วิ ท ยาลั ย การดนตรี เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานของวิ ท ยาลั ย การดนตรี เ ป็ น ไปด้ ว ย
ความเรียบร้อย
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.4 การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา สืบเนื่องเรื่องการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง “สหวิทยาการเพื่อการวิจัยและ
พัฒ นาอย่างยั่ งยื น ” ในวันที่ 2 – 3 มิถุน ายน พ.ศ.2558 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี มอบหมาย
รองศาสตราจารย์ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย ในการนานักวิจัยของมหาวิทยาลัย
เพื่อนาเสนอผลงานวิจัย รวมทั้ง ส่งตัวแทนนิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เข้าร่วมรับฟัง
การประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ นอกจากนี้ สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้รับเชิญ ให้
นาการแสดงราถวายพระพรและการแสดงโขน ชุด สามนักขาก่อศึก เข้าร่วมแสดงในงานครั้งนี้ด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.5 รายงานการเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาหรับคนพิการ
ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ส ายั ณ พุ ท ธลา สื บเนื่ องจากมติ ที่ ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบหมายให้สานักกิจการนิสิตนักศึกษาดาเนินการ
เรื่ องสถานที่จั ดตั้งศูน ย์ บ ริ การสนั บ สนุ น นั กศึกษาพิการ (DSS Center) ซึ่งเบื้องต้น ได้ประชุมหารือ กั บ
กองอาคารสถานที่ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต วณิชยานัน ต์ และอาจารย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน ได้ลงความเห็นว่า
สถานที่จัดตั้งจะเป็นบริเวณ อาคาร 3 ชั้น 1 ซึ่งเดิมเป็นห้องไพลิน และในการรับนิสิตนักศึกษาพิการเป็นเรื่อง
ของกฎหมาย โดยมีรายละเอียด คือ การได้ยิน การเคลื่อนไหวสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจาวัน
และการมองเห็น ซึ่งขณะนี้ได้สารวจทางสาขาวิชาที่จะต้องรับนิสิ นักศึกษาดังรายละเอียดดังกล่าวว่าจะรับ
จานวนนิสิตนักศึกษากี่คน
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.จั น ทร์ วิ ภ า ดิ ล กสั ม พั น ธ์ กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า การได้ ยิ น
ไม่ควรต้องใช้ภาษามือ ควรใช้เครื่องช่วยฟังเท่านั้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา กล่าวเพิ่มเติมว่า อาคาร 3 ชั้น 1 ซึ่งเป็นสถานที่
ของสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานั้น เนื่องจากสาขาวิชาเทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษามีอาคาร
ใหม่แล้ ว ควรดาเนิน การโยกย้ายให้เรี ยบร้อย เพื่อสะดวกในการปรับปรุงสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์บริการ
สนับสนุนนิสิตนักศึกษาพิการ (DSS Center)
มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายให้สานักกิจการนิสิตนักศึกษา กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ดาเนินการสารวจและปรับปรุ งพื้นที่ อาคาร 3 ชั้น 1 เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการสนับสนุนนิสิ ตนักศึกษาพิการ
(DSS Center) ต่อไป

๗

3.6 แจ้งข้อมูลโครงการร้านค้าและบริการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา สืบเนื่องเรื่องการแจ้งข้อมูลโครงการร้านค้าและ
บริการรวมถึงการหาสถานที่ในการให้บริการอื่นๆ ให้แก่บุคลากร นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ ของมหาวิทยาลัย
ซึ่งการปิดภาคเรี ยนเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในเรื่องของสถานที่ซึ่ง ในการประชุม คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 ได้มอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสารวจสถานที่เพื่อจัดตั้ งร้านค้าต่างๆ เพื่อบริการนิสิต
นักศึกษา และสถานที่จอดรถในมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เบื้องต้นได้สารวจสถานที่
จั ด ตั้ง ร้ านค้า เรี ย บร้ อ ยแล้ ว โดยจะต้อ งน าเข้ าที่ ป ระชุ มคณะกรรมการเพื่อ หารื อ เกี่ ยวกับ สถานที่ ส าหรั บ
การจัดตั้งร้านค้าและบริการ รวมถึงสถานที่จอดรถของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2558
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้น 1
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 มติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558
สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยาได้ จั ด ประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่
5/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน)
ชั้น 14 และได้สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว นาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.2 การปฏิบัติงานในตาแหน่งและหน้าที่รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี
ตามมติส ภามหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ บ้า นสมเด็จ เจ้า พระยาในการประชุม ครั้ งที่ 4/2558
ในวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2558 มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา รักษาราชการแทน
อธิการบดี และตามคาสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 6/2558 สั่ง ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เรื่องแต่งตั้ง
รองอธิก ารบดี และคาสั่ ง มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้ าพระยา ที่ 1205/2558 สั่ ง ณ วันที่ 10
พฤษภาคม พ.ศ.2558 เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อให้การปฏิบัติงานในตาแหน่งและหน้าที่รองอธิการบดี
และผู้ช่วยอธิการบดี ทั้งโดยรวมและเฉพาะบุคคลมีความชัดเจน อธิการบดีอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ และ
๓๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ จึงมีคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง การปฏิบัติงานในตาแหน่งและหน้าที่รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี รายละเอียดปรากฏในคาสั่งดังแนบ
ในเล่ม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๘

5.3 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
กระทรวงการคลั ง ยกเลิ ก หนั ง สื อ กระทรวงการคลั ง ที่ กค0406.4/ว 132 ลงวั น ที่
25 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 และกาหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการฯให้ส่วนราชการ
ถือ ปฏิบั ติ ในแนวเดีย วกัน เนื่ อ งจากคณะกรรมการซึ่ ง มีห น้ าที่ ห รือ ปฏิ บัติ ห น้า ที่ เกี่ ย วกั บ พัส ดุ และความ
รั บ ผิ ด ชอบทางละเมิ ด ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบสู ง และต้ อ งใช้ ค วามรู้ ค วามสามรถ รวมทั้ ง
ประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับคณะกรรมการอื่นในคณะ แต่มิได้รับค่าตอบแทน
ทาให้ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้กับคณะกรรมการดังกล่าว
และเพื่อลดขั้น ตอนการปฏิบัติง านของส่ว นราชการในการขอทาความตกลง กระทรวงการคลังจึงกาหนด
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการขึ้นใหม่
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.4 การรับจัดการฝึกอบรมโดยให้มีการดูงานในต่างประเทศให้กับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐ
ส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น มี ห นั ง สื อ แจ้ ง เรื่ อ งการจั ด ฝึ ก อบรมโดยให้ มี ก ารดู ง าน
ในต่างประเทศให้กับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ โดยได้ตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษา และการใช้
จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏข้อบกพร่องกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกค่าใช้จ่าย
ในการฝึ กอบรมและการดูงานในต่างประเทศหรือภายในประเทศให้ กับผู้ บริหาร สมาชิก พนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลภายนอกซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยไม่ถูกต้อง
ตามระเบี ย บและหนั ง สื อ สั่ ง การฯ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษาได้ ข อความร่ ว มมื อให้ ส ถาบั น
ดาเนินการ ดังนี้
๑) ให้หน่วยงานบริการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาที่รับการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานนั้นๆ
ดาเนินการภายใต้ปรัชญาและวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งหน่วยบริการวิชาการ โดยคานึงถึงประโยชน์ของ
ประเทศชาติในภาพรวมเป็นหลัก
๒) ให้ ส ถาบั น อุดมศึกษาให้ ข้อมูล การจัดอบรมในลั กษณะดังกล่ าวให้ กับองค์กรปกครอง
ส่ว นท้องถิ่น รายละเอีย ดของโครงการ กาหนดการ เป้าหมายของผู้ เข้าร่วมการอบรม ค่าใช้จ่ายฯ ให้ กับ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อนาไปวิเคราะห์และหาแนวทางในการกากับ ควบคุมและแก้ไข
ปัญหาต่อไป
๓) การเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ ขอให้สถาบันอุดมศึกษาดาเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดยเคร่งครัด
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.5 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
สาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3
กรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ จะด าเนิ น การจั ด
การศึ กษาอบรม หลั ก สู ต ร ประกาศนี ย บั ตรธรรมาภิบ าลสิ่ ง แวดล้ อมส าหรับ นัก บริ ห ารระดับ สู ง รุ่ นที่ 3
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เริ่มศึกษาอบรม ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม – กันยายน พ.ศ.2558 จึงขอความร่วมมือจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่งบุคลากรในสังกัดระดับรองอธิก ารบดี สมัครเข้ารับการคัดเลือก

๙

เป็นนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว โดยค่าธรรมเนียมในการศึกษาอบรมหลักสูตรดังกล่าว กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับผิดชอบ โดยไม่รวมถึงค่าศึกษาดูงานต่างประเทศ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.6 การประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Camp)
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ รายงานผลการจั ด โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
เพื่อพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษ (English Camp) ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน พ.ศ.2558
ณ ชะอา – อีโค่แคมป์ รีสอร์ท จ.เพชรบุรี เพื่อส่งเสริมให้นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเกิดความตระหนัก และ
เห็นคุณค่าของการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.7 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนโปรแกรมสาหรับ Google Map and
Game บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี รายงานผลการจั ด โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
เรื่อง “การเขียนโปรแกรมสาหรับ Google Map and Game บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ในวันที่ 1 – 4
พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 6 ชั้น 12 ห้อง 6124
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.8 การรับสมัครนิสิตใหม่ ประจาปีการศึกษา 2558 ประเภทรับตรงสอบคัดเลือก รอบแรก
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้สรุปผลรับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ในมหาวิ ท ยาลั ย ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ภาคปกติ ประเภทรั บ ตรง รอบแรก ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๘
มีผู้มารายงานตัวทั้งสิ้น ๑,497 คน และจะเปิดรับสมัคร รอบที่ 2 ในวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.9 การดาเนินงานของโครงการศูนย์สารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์
ศูนย์สารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ได้ดาเนินการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับทีวีดิจิทัล
และได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์ ผลการสารวจตามโครงการซึ่งผลการสารวจได้เผยแพร่ลงในสื่อต่างๆ จานวน
7 ช่ อ งทาง ดั ง นี้ สถานี โ ทรทั ศ น์ ไ ทยที วี สี ช่ อ ง 3 ไทยรั ฐ ที วี ไทยพี บี เ อส ที เ อ็ น เอ็ น หนั ง สื อ พิ ม พ์ ไ ทยรั ฐ
หนังสือพิมพ์แนวหน้า และสานักข่าวทีนิวส์
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.10 สรุ ปผลการเข้ า ร่ วมอบรมการสร้ า งจิตอาสาในการมีส่ว นร่ วมป้ องกัน และแก้ไ ขปัญหา
ยาเสพติดในชุมชน
สานักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้เข้าร่วมอบรมการสร้างจิตอาสาในการมีส่วนร่วมป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ตามโครงการจัดตั้งอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด
จัดโดยสานักอนามัย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2558 ณ โรงแรมตะวั นนา ถนนสุรวงศ์

๑๐

กรุงเทพฯ โดยมีการอบรมให้แกนนานิสิตนักศึกษา แต่ล ะมหาวิทยาลัยลงพื้นที่สารวจชุมชนร่วมกับ ฝ่ายพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคมของสานักงานเขตต่างๆ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.11 รายงานสรุปผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน ได้ ส รุ ป ผลการตรวจสอบและประเมิ น ผลภาคราชการ
ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2557 ที่ ด าเนิ น การ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจากระทรวงศึกษาธิการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.12 รายงานผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นายพิสิฐ วงศ์วัฒนากูล นิติกรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เข้าร่วมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่ อ ง คดี ป กครองกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คล ระหว่ า งวั น ที่ 14 - 16 พฤษภาคม พ.ศ.2558 จั ด โดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และกลุ่มนิติกรประจามหาวิทยาลัยและสถาบัน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.13 มอบเงิน สนับสนุน การศึกษา มรภ.บ้ า นสมเด็ จเจ้า พระยา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
พ.ศ. 2558
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ชั ย ชาญกุ ล อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ
คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความประสงค์มอบเงิน
สนั บ สนุ น การศึกษามรภ.บ้ านสมเด็จ เจ้ าพระยา เฉลิ มพระเกียรติ 60 พรรษา พ.ศ.2558 จานวนเงิน
50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อวิชัย ชัยชาญกุล วันพฤหัสบดีที่
21 พฤษภาคม พ.ศ.2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.14 รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติงานธุรการและงาน
สารบรรณ
กองกลาง ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ได้ ร ายงานผลการจั ด โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
เรื่อง การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ณ โรงแรม
รอยัล พาวิลเลี่ยน หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขัน ธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
ที่ปฏิบัติงานธุรการได้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.15 รายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัย
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา พร้ อ มด้ ว ยนั ก วิ จั ย ได้ เ ข้ า ร่ ว มการประชุ มวิ ช าการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม พ.ศ.2558
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมีนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

๑๑

เจ้ าพระยา ได้รั บ รางวัล การน าเสนอผลงานวิ จัย ระดับ ชาติภ าคบรรยาย (Oral Presentation) ดีเ ด่ น
กลุ่มด้านการศึกษาและนวัตกรรม จานวน 2 ท่าน ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ กีรติรัตนะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
2. อาจารย์เชาวน์มนัส ประภักดี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
และรองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที ได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่นประเภทผลงานวิจัย
เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาการเพาะเลี้ยงหอยมุกน้าจืดระยะ
จูวีไนล์ด้วยระบบหมุนเวียนน้าแบบปิด ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับรางวัลชมเชย
ภาคนิทรรศการผลงานวิจัย อันดับที่ 4 จาก 40 ราชภัฏ อีกด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.16 การรายงานสถิติการให้บริการของสานักวิทยบริการฯ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รายงานสถิติการยืมและการใช้บริการของ
สานักวิทยบริการฯ ประจาภาคเรียนที่ 2/2557 เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน
ในภาคเรียนต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.17 ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา เรื่ อ ง การสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ได้จัดประชุม ครั้งที่ 1 เมื่ อวันพฤหัสบดีที่ 28
พฤษภาคม พ.ศ.2558 และได้จัดทาประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ซึ่งวิธีการเสนอชื่อ
สามารถขอรับแบบฟอร์มการเสนอชื่อและยื่นเสนอรายชื่อได้ที่ สานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ชั้น 14
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ระหว่างวันที่ 8 – 19 มิถุนายน พ.ศ.2558 ระหว่าง 09.00 – 16.00 น.
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.18 รายงานผลการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา โดยคณะ/ส านั ก /สถาบั น /สาขาวิ ช าได้ จั ด
กิจกรรม/โครงการต่างๆ และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าว ดังนี้
1) สานั กกิจ การนิสิ ตนักศึกษา ส่ งรายงานโครงการส่ งเสริมวินัย และจิตส านึกที่ดีในการ
ข้ามสะพานลอย เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรีโดยมี อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง และ
ว่าที่ร้อยเอกบัญญัติ เสกนาโชค เป็นผู้ควบคุมดูแล
2) สานักกิจการนิสิตนักศึกษา ส่งรายงานผลการศึกษาดูงานศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษา
พิการ (DSS Center) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)
3) ส านั กกิจ การนิ สิ ตนั ก ศึกษา ส่ งสรุปการจัดงานมหกรรมนัดพบแรงงาน “BSRU &
JOBBKK Job Fair 2015” ประจาปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 28 - 29 เมษายน พ.ศ.2558 ณ ลาน
อเนกประสงค์ อาคาร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๑๒

4) สานักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ตัดข่าวที่เกี่ยวกับการศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่ได้
เผยแพร่ ในหนั งสื อพิมพ์ข่าวสดประจ าวัน ที่ 18 พฤษภาคม 2558หนังสื อพิมพ์มติช น และหนังสื อพิม พ์
ข่าวสด ประจาวันที่ 12 ,13 พฤษภาคม 2558
5) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายงานข่าวประชาสัมพันธ์ Up Next ประจาปี
การศึกษา 2557
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558
กาหนดการประชุ มคณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลั ย ครั้ งที่ 5/2558 ในวั นพฤหั สบดี ที่
๒5 มิถุน ายน พ.ศ.๒๕๕8 เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี
ศรีสุริยวงศ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.2 การประชุมชี้แจงเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการปรับเงินเดือนของข้าราชการ
นางสาววรรณดี อั ศ วศิ ล ปกุ ล แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า ส านั ก งานคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษา ได้ ป ระชุม ชี้ แ จงเรื่ อง การเตรีย มความพร้อ มในการปรั บ เงิ น เดื อนของข้ า ราชการ โดยมี
สาระสาคัญ 2 เรื่อง คือ 1) การปรับขึ้นเงินเดือน 4% ให้กับตาแหน่งอาจารย์ ตาแหน่งวิชาชีพหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ในระดับปฏิบัติการ ระดับชานาญการ และตาแหน่งประเภททั่วไป ในระดับปฏิบัติงานและชานาญงาน
2) การขยายฐานเงิ น เดื อ นของ ผศ. รศ. ศ. โดยการปรั บ เงิ น เดื อ นนั้ น จะขึ้ น อยู่ กั บ ผลการประเมิ น ด้ ว ย
ส่วนการปรับเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ทางสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาลังดาเนินการ
เพื่อให้สานักงบประมาณพิจารณาต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.3 กิจกรรมของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในเดือนมิถุนายน
นางสาวอรุณี คู่วิมล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ กิจกรรมของสานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ในเดือนมิถุนายน ดังนี้
1) กาหนดส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2558
2) สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อและสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบสอง)
ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2558
3) สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาจากระบบกลางAdmission ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.
2558
4) จ านวนบั ณ ฑิ ต ที่ จ ะเข้ า รั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร ประจ าปี 2558 รวมทั้ ง สิ้ น
4,221 คน ระดับ ปริญญาตรี 3,621 คน คณะครุศาสตร์ 735 คน คณะวิทยาศาสตร์ 813 คน คณะ
วิทยาการจัดการ 1,157 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 916 คน ระดับปริญญาโท 596 คน และ
ระดับปริญญาเอก 4 คน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๓

6.4 การสัมมนาผู้บริหารโรงเรียน อาจารย์พี่เลี้ยง
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ บุ ษ กร ปั้ น หุ่ น แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า คณะครุ ศ าสตร์ ก าหนด
จัดสัมมนาผู้ บริ ห ารโรงเรีย นอาจารย์ พี่เลี้ ยง ในวันที่ 18 – 19 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ โรงแรมแกรนด์
จอมเทียน พัทยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.5 การจัดทาบัญชีรายชื่ออาจารย์พิเศษ
อาจารย์สิทธิศักดิ์ จรรยาวุฒิ สอบถามที่ประชุมว่า กรณีที่สาขาวิชามีอาจารย์พิเศษเข้ามา
สอนนั้นมีความจาเป็นหรือไม่ที่จะต้องกรอกประวัติส่วนตัวทุกครั้งที่ทาการสมัครอาจารย์พิเศษ หากบุคคลนั้น
เป็นอาจารย์พิเศษที่เคยสอนในสาขาวิชามาแล้วหลายปี และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย มีระเบียบใด
หรือมาตราการใดที่จะไม่ให้มีการกรอกประวัติส่วนตัวทุกครั้งที่ทาการสมัครอาจารย์พิเศษหรือไม่
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการจัดทาบัญชี
รายชื่ออาจารย์พิเศษนั้น มีวิธีแก้ไขและขั้นตอนในการทาบัญชีรายชื่อ ดังนี้
๑) เนื่ องจากการท าบั ญชีร ายชื่อในแต่ล ะปี จ ะต้ องผ่ า นที่ประชุมของสภาวิ ช าการเพื่อให้
สภาวิชาการพิจารณาคุณสมบัติและอนุมัติให้เป็นอาจารย์พิเศษ เหตุที่ต้องส่งประวัติทุกครั้งเพื่อให้ข้อมูล ของ
อาจารย์ผู้สอนเป็นปัจจุบัน
๒) ในการสมัครเป็ นอาจารย์พิเศษ มี ๒ วิธี คือ ผู้ สมัครสามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองที่
กองบริ ห ารงานบุ ค คล หรื อ ให้ ท างคณะด าเนิ น การกรอกข้ อ มู ล ประวั ติ ส่ ว นตั ว และส่ ง รายชื่ อ ไปยั ง
กองบริหารงานบุคคลได้
๓) คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติผู้มาสมัครในเบื้องต้น
๔) สภาวิชาการจะตรวจสอบรายละเอียดความเหมาะสมของการทาบัญชีอาจารย์พิเศษว่ามี
ความเหมาะสมหรือไม่ และจะต้องครอบคลุมในประเด็นหลักๆ คือ ผู้สมัครเป็นใคร มีวุฒิการศึกษาอย่างไร
และมีความชานาญพิเศษในด้านใด สามารถสอนวิชาอะไรได้บ้าง มีความสอดคล้องกันหรือไม่ เมื่อสภาวิชาการ
พิจารณาเรียบร้อยแล้วจะได้รับการอนุมัติ
๕) เมื่ออนุ มัติแล้ ว จะส่ งข้อมูล ไปยังกองบริห ารงานบุคคลเพื่อจัดทาบัญชีอาจารย์พิเศษ
ใน ๑ ปีการศึกษาจะทาบัญชีอาจารย์พิเศษเพียงครั้งเดียว ครอบคลุมใน ๓ ภาคเรียน กรณีที่ในแต่ละภาคเรียน
ไม่สามารถหาอาจารย์พิเศษได้ สามารถนาเข้าสู่กระบวนการอีกครั้ง (กรณีพิเศษ)
ดังนั้นหากอาจารย์พิเศษเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะ คณะสามารถดาเนินการแทนโดยกรอก
ข้อมูลและประวัติส่วนตัวแทนอาจารย์พิเศษได้ ซึ่งสภาวิชาการกาลังปรับและแก้ไขปัญหาจุดนี้ เพื่อให้อาจารย์
พิเศษมีความรู้สึกทีด่ ีในการร่วมงานกับมหาวิทยาลัย
อาจารย์สิทธิศักดิ์ จรรยาวุฒิ สอบถามเพิ่มเติม ว่า เนื่องจากการขึ้นบัญชีอาจารย์พิเศษ
จะต้องรอขึ้นทุกปี ปั ญหาที่ตามมา คือ การเบิกจ่ายงบประมาณเกิดความล่าช้า และไม่สามารถเบิกจ่ายได้
เป็นไปได้หรือไม่หากอาจารย์พิเศษที่เคยขึ้นทะเบียนไปแล้ว ให้ใช้มาตรการขึ้นบัญชีนั้นยาวต่อเนื่อง เป็น ๓ – ๕ ปี
สามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติได้หรือไม่
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ สมหมาย มหาบรรพต กล่ าวเพิ่ มเติ มว่ า ในส่ ว นของการเบิก จ่า ย
งบประมาณที่ เ กิ ด ความล่ า ช้ า และไม่ ส ามารถเบิ ก จ่ า ยได้ นั้ น ต้ อ งตรวจสอบอี ก ครั้ ง อาจเกิ ด จากเอกสาร
การเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน เพราะเรื่องการเบิกจ่ายเงิน จะมีหลายขั้นตอน ส่วนกรณีที่เป็นอาจารย์เกษียณอายุ

๑๔

ราชการ คณะสามารถรวบรวมรายชื่อส่งมายังกองบริหารงานบุคคลได้ หากมีการสอนข้ามคณะหรือไม่ตรงตาม
ศัก ยภาพของอาจารย์ พิ เ ศษ จะต้ องมี ก ารพิ จ ารณาอี ก ครั้ ง ส่ ว นการขึ้ น บั ญ ชี ย าวต่ อ เนื่ อ งนั้ น ไม่ ส ามารถ
ดาเนินการได้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยดาเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย
อาจาย์พิเศษที่ระบุให้เป็นปีต่อปี เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า จะนากรณีดังกล่าวไปหารือ
กับสภาวิชาการเพื่อพิจารณาประเด็นปัญหาและหาแนวทางแก้ไขอีกครั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.6 กิจกรรมและโครงการต่างๆของสานักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ แจ้งให้ ที่ประชุมทราบว่า ส านักวิเทศสัมพันธ์และ
เครือข่ายอาเซียนจะมีโครงการหลายโครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษา ในช่วง
เดือนมิถุนายน – กรกฎาคมนี้
1) โครงการเตรียมความพร้อมเรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิต
สร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้านในวันที่ 2 – 3 มิถุนายน พ.ศ.2558
2) โครงการเรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิต สร้างมิตรภาพกับนิสิต
ประเทศเพื่อนบ้านระหว่างวันที่ 7 – 20 มิถุนายน พ.ศ.2558
3) โครงการ “การพัฒ นาทางภาษาอั งกฤษและการทดสอบทั กษะภาษาอังกฤษส าหรั บ
คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗” รุ่นที่ ๒
ในวันที่ ๔ -๖ , ๙ - ๑๐ และ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ โดยศาสตราจารย์ ดร.พจนารถ เสมอมิตร เป็น
วิทยากร ห้องประชุมอาคาร 11 ชั้น 9
4) โครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษ ในวันที่ 26 – 28 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ โรงแรม
ดิ อิมพีเรียล พัทยา
5) โครงการ K-wave Camp” เป็นโครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาและ Dong-ah Institute Of Media and Arts (DIMA) สาธารณรัฐเกาหลี ภายในกิจกรรม
ประกอบไปด้วยการอบรมภาษาเกาหลี การร้องและการเต้นสไตล์ K-Pop ระหว่างวันที่ 6 - 18 กรกฎาคม
พ.ศ. 2558
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 12.00 น.
นางสาววรรณฤดี แสงมาศ
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว
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